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A doutrina do choque e da desigualdade social  

A exploração não consiste em tirar dinheiro do proletariado, apenas tempo e espaço. 


Karl Marx 


O Instituto Oxfam forneceu dados em 2018, o que mostra que mais da metade da riqueza do mundo 
pertence a apenas 8 pessoas. Como você pode acariciar a cabeça de sua filha e adormecer 
facilmente enquanto é uma dessas oito pessoas e saber ao mesmo tempo que uma pessoa morre de 
sede a cada 20 segundos? As desigualdades sociais estão aumentando rapidamente, como grãos 
de trigo em um tabuleiro de xadrez - há um grão no primeiro campo e, no último campo, há 
18.446.744.073.709.551.616 grãos.  

A doutrina do choque é um livro e um filme que vale a pena ler e ver. O filme começa com 
fotografias de arquivo de experimentos conduzidos pela psiquiatra Ewen Cameron. Nos anos 1940 e 
1950, ele submetia regularmente os pacientes ao eletrochoque. Ele acreditava que a mente de um 
paciente que sofre de neurose deveria ser levada ao estado de "carta não escrita" com uma série de 
eletroconvulsivos antes da terapia. e grandes doses de drogas psicotrópicas para que, nas ruínas de 
uma "personalidade doente", se construa uma nova e saudável. Como você pode imaginar, a 
primeira parte da terapia foi muito melhor que a outra. Naomi Klein aponta que um método 
semelhante de choque pode ser visto nas opiniões de Milton Herostrates, um "eminente" 
economista, guru de até mesmo um dos pais do neoliberalismo moderno. O autor de muitos 
aforismos bem conhecidos e como muitos pensam, também verdadeiros: não há jantares grátis, 
quando o nível sobe, todos os barcos sobem. É também o autor da tese "óbvia" sobre a ligação 
inextricável entre o livre mercado e a democracia, e de fato os mais fiéis e dedicados Chicago Boys 
testaram no Chile após a derrubada e assassinato do presidente democraticamente eleito Salvador 
Allende. A tese foi plenamente confirmada: no Chile, o mercado livre dominou com uma clara 
tendência à generosa hospitalidade em relação às empresas norte-americanas e à ditadura 
democrática, inocente e sem derramamento de sangue de Augusto. Pinochet. Os estádios 
convertidos em prisões deveriam fornecer espaço para os inimigos detidos do regime democrático e 
de livre mercado. E a morte do poeta por Pablo Neruda e um crítico fervoroso das ações da junta de 
Pinochet resultaram de causas naturais, e não de algum suposto envenenamento, cuja evidência 
aparece, de vez em quando, desaparece. É uma pena que Milton Herostrates foi advertido por 
Thomas Hobbes dizendo: homo homini lupus est. Embora Herostrates pudesse transcrever e 
modernizar o pensamento de Hobbes: homo homini mercator est.


A mensagem geral de Naomi Klein é muito bem conhecida e por algumas razões ainda 
desconhecidas. O desejo de achatar as taxas de impostos resulta no fato de que os ricos aumentam 
sua própria riqueza, enquanto cada vez menos dá toda a comunidade. A classe média também está 
diminuindo drasticamente de forma sistemática devido às cargas cada vez mais pesadas sobre ela. 
A classe média, que é a base do sistema capitalista. Foi a base. agora a base são os bens pessoais 
das 8 pessoas mais ricas do mundo, possuindo mais de metade da riqueza do mundo, que é o resto: 
7 592 000 000 - 8 = 7 591 999 992 pessoas. É ainda o capitalismo cognitivo neoliberal, ou talvez o 
feudalismo pós-humanista pré-individualista supra-individualista? 


Na Polónia, o salário médio no primeiro trimestre de 2019 ascendeu a 4950,94 PLN bruto, ou seja, 
cerca de USD 15,684 por ano. Ao mesmo tempo, os ativos do homem mais rico do mundo, Jeff 
Bezos, aumentaram em um ano em 19 bilhões de dólares e somaram 131 bilhões de dólares. Então 
Jeff Bezos ganhou tanto quanto 1 211 425 pessoas que recebem um salário médio em um ano. O 
PIB da Polônia em 2018, calculado em dólares, chegou a aproximadamente US $ 488 bilhões, ou 
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seja, toda a população de aproximadamente 38,43 milhões de pessoas trabalhou no mesmo ano que 
25 Jeff Bezos. Na Nigéria, o salário médio em 2018 foi de cerca de US $ 1.494, o que significa que 
Jeff Bezos ganhou 13.129.491 nigerianos em um ano. Curiosamente, no ranking dos países mais 
ricos do mundo, de acordo com o PIB (paridade do poder de compra), a Polônia ocupa 23 e a 
Nigéria, 24ª. O que isso significa? Eu não sei, talvez, sobre a importância de organizar tais listas de 
acordo com tal critério. Ou talvez o fato de que todos os barcos subam e Jeff e 1 211 425 poloneses 
e 13 112 491 nigerianos. É reconfortante. Ou talvez a pergunta seja mais interessante: quantos 
barcos estão se afogando? Não muito, porque há falta de água potável na Terra. A cada 20 
segundos na Terra, uma pessoa morre de sede. E isso é bom, porque o barco não está se afogando. 
Graças aos Chicago Boys e ao seu Guru. Obrigado. 


É o que Naomi Klein está fazendo: mostra que ideias neoliberais radicais são colocadas em prática 
em golpes, crises políticas ou desastres naturais. Golpe de Estado e o assassinato de Salvador 
Allende no Chile, a queda do PRL, a invasão do Iraque pelos EUA, a devastação de Nova Orleans 
pelo furacão Katrina. Sempre que estamos ocupados garantindo a segurança de nós mesmos e de 
nossos entes queridos, a mão invisível do mercado entra e traz para ela, afinal de contas, a ordem 
democrática. Exemplos podem ser multiplicados: guerra nos Balcãs, guerra pelas Ilhas Falkland, 
11.09, guerra no Afeganistão, anexação da Criméia, guerra na Síria, mais e mais ataques terroristas / 
no mundo nas mãos de civis proprietários está por perto 857 milhões de cópias de armas, são 85% 
das armas pequenas que existem no mundo, mas provavelmente não são relacionadas, etc., etc., 
etc ... 


E todos os barcos sobem. Mesmo em um país rico como os EUA. É verdade que cerca de 50 
milhões de americanos / 15% da população total / não possuem plano de saúde. Não há feriados 
constitucionalmente garantidos. Mas os EUA têm cerca de 50 tipos diferentes de serviços especiais. 
Para proteção. E mesmo uma vez na proteção da NSA, ele ouviu o telefone particular de Angela 
Merkel, conforme revelado pelo espião de Edward Snowden. 


Naomi Klein pergunta: todos esses desastres foram inevitáveis? E ele responde apresentando e 
analisando as evidências de que alguns desses cataclismos foram artificialmente induzidos a criar 
um estado de choque na sociedade. O capitalismo das catástrofes Eu diria que nenhum desses 
cataclismos era necessário. Nenhum. Mais e mais tempestades violentas, secas, furacões nos 
proporcionam mais e mais consumo e compra. 


Para produzir um carro precisa de uma média de 579.000 litros de água. 


Primeiro resultado no Google depois de entrar: como economizar água: 


1. Desligue a água enquanto faz a barba e escova os dentes. 2. Mude a cisterna para um modelo 
com a opção de lavagem menor. 3. Aperte ou conserte a torneira pingando. Se a torneira pinga 
com uma frequência de 1 gota durante 5 segundos, durante o ano pode atingir mais de 2 mil. litros 
de água! 4. Mude todas as torneiras para aquelas que economizam água. 5. Não desaperte a 
torneira completamente quando lavar as mãos. 6. Use torneiras de alavanca única. Baterie Roca ... 
/ taki tam produto colocação / 7. Não enxaguar em água corrente. 8. Inicie a máquina de lavar 
roupa e a máquina de lavar louça apenas quando estiverem cheias. 9. Tome um banho rápido em 
vez de um banho. 10. Não derrame água se ela puder ser reutilizada. Água após o cozimento pode 
ser usada para regar plantas, e água de um banho para lavar o carro / não é um banho rápido? / - 
é assim que você vai salvar o que você usou para fazer isso. Bem, a menos que você prefira um 
banho rápido e sujo carros. 
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Nota: os pontos 2, 4, 6 incentivam as compras. É difícil encontrar informações sobre a quantidade de 
água necessária para produzir uma nova cisterna, toque ... Vou arriscar: mais do que você pode 
economizar graças a ela. 


Ou talvez: use transporte público ou bicicletas da cidade em vez de comprar um carro novo. Você 
economizará 599.000 litros de água. Durante a vida, um homem precisa de cerca de 42.000 litros de 
água. Desta forma, você economizará água por toda uma vida para 14 pessoas. E em vez de a cada 
20 segundos, mais pessoas morrerão de sede, a cada 20.0001 segundos. 


Até mesmo a jornada mais longa começa com o primeiro passo. "Muitas pedras causam uma 
avalanche. Muitas gotas de água criam ondas. Nem um só. "O oceano consiste em uma gota de 
água. Ou, se você preferir ver, veja o Balcão da Dívida Pública do Prof. Leszek Balcerowicz: Há 
muitos problemas, mas eles não podem ser razoavelmente discutidos dentro dessa pseudo-
divergência sobre as desigualdades. É usado para incitar as pessoas contra os ricos em vez de se 
concentrar no que realmente é é importante Honrosamente. Naomi Klein chama o Sr. Balcerowicz de 
Honorary Chicago Boys.


Eu sei, você não aguenta mais, você não pode mais ler. Isso é bife absurdo, de Sasa para las. 
Manipulação bruta. 


Paul Krugman, Joseph Stiglitz e Thomas Piketty também são economistas e professores. Mas não 
os meninos de Chicago. Krugman (2008) e Stiglitz (2001) são até vencedores do Prêmio Nobel. E 
outra falsa. O Prêmio Nobel é um prêmio privado do Banco da Suécia, o Comitê Nobel não o 
concede. Mas os mais laureados (10) vieram da Universidade de Chicago. E em 1976, ele recebeu o 
prêmio Guru. Heróstrato. Krugman, Stiglitz e Piketty, cada um separadamente, escreveram livros 
significativos indicando os perigos que o aprofundamento das desigualdades sociais pode levar. 
Golpes sangrentos e revoluções sangrentas e sangrentas reprimidas. Pseudodebata sobre 
desigualdades. Como é geralmente o caso com professores. Certo, professor? O que é realmente 
importante? Afinal, não os 20 segundos, certo? 


Espero. Prêmios Nobel Econômicos dos últimos anos: 


2015 - Angus Deaton; para a análise do consumo, pobreza e prosperidade, 


2017 - Richard Thaler; por sua contribuição à economia comportamental, 


2018 - William Nordhaus; por incluir a mudança climática em análises macroeconômicas de longo 
prazo, 


2018 - Paul Romer; para incorporar as inovações tecnológicas em análises macroeconômicas de 
longo prazo.


 E no final desses pseudo-argumentos, 13 "curiosidades" sobre as desigualdades sociais a partir de 
2016, encontradas no portal fakty.interia.pl. Então o professor estava certo: falso. 


1. 62 As pessoas mais ricas do mundo têm tanta riqueza quanto a metade mais pobre do mundo - 
3,5 bilhões de pessoas. (Oxfam); informação não é mais válida, em 2018 é apenas 8 pessoas 


2.  A partir de 1990, os salários dos presidentes das empresas aumentaram 300%. O salário do 
empregado médio, apenas em 4%, tendo em conta a inflação. (Instituto de Política Econômica); 
Sr. Presidente da Cyfrowy Polsat Herostrates ganhou em 2013 aproximadamente 340 833 PLN por 
mês; salário médio no primeiro trimestre Em 2019, na Polónia, a quantia era de 490,5094 PLN. Nos 
anos 
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3. 1973-2014, a produtividade do empregado americano aumentou 72,2%, enquanto a remuneração 
média por hora foi de apenas 9,2%. O poder de compra do salário mínimo diminuiu em 21% 
durante esse período. (Instituto de Política Econômica). 


4. A partir de 1974, 1% de rendimento os mais ricos dos EUA aumentaram 275%. (Richard Eskow) 


5. Em 1980, os presidentes dos EUA obtiveram 42 vezes mais que o empregado médio. Em 2015, 
373 vezes mais. (Richard Eskow) 


6. A riqueza de mil dos britânicos mais ricos duplicou desde o início da crise financeira em 2008. Um 
padrão semelhante foi observado em outros países ocidentais. ( "Guarda"); hahaha é certamente 
falso 


7. Os bônus para os especuladores de Wall Street em 2014 foram duas vezes maiores do que os 
ganhos de todos os funcionários americanos de baixo escalão juntos. (Instituto de Estudos Políticos) 


8. Entre 1979 e 2007, o lucro por cento. os mais ricos cresceram 10 vezes mais rápido que os 
ganhos em 90%. sociedade. (Instituto de Política Econômica) 


9. 188 das 201 maiores corporações do mundo transferem parte de sua renda para paraísos fiscais. 
(Oxfam); Uau, todos nós queremos para o paraíso, é por isso que eles ainda estão lá 


10. 10 trilhões de dólares estão escondidos em paraísos fiscais. (Oxfam) 


11. 25 CEOs corporativos nos EUA ganham mais do que suas grandes empresas pagam impostos 
(Instituto de Estudos Políticos) 


12. Se o homem mais rico do mundo, Carlos Slim Helu, gastasse um milhão de dólares por dia, o 
dinheiro seria mais de 220 anos. (Oxfam); também está desatualizado, em 2018 a corrida para o 
Paraíso foi ganha por outra pessoa; em 2018, Carlos Slim Helu caiu para o sétimo; O que há com 
esses barcos? 


13. Estima-se que já em 2017, 1 por cento. os mais ricos serão maiores que a propriedade do resto 
da humanidade. (Oxfam); oh, que erro terrível, em 2018, 0,000000105374078% dos mais ricos 
tinham tanto quanto o resto, todo o resto, os próprios perdedores 


Boa noite, sonhos pacíficos. Verifique se a água está pingando da torneira. A cada 5 segundos, uma 
gota, a cada 20 segundos, uma pessoa. 


Respeite a existência ou espere resistência. 
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